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w lutym
02.02. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
03.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy Edmundem Prekuratem. Tematem
spotkania była możliwość dofinansowania przez UP nowych
etatów pracy.
03.02. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. W zebraniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
06.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem obrad komisji
było min.: analiza szczegółowego uzasadnienia dotyczącego zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk; przygotowanie
sprawozdania z działalności komisji za rok 2016; wypracowanie
opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
08.02. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Przedmiotem obrad komisji było min.: Informacja dotycząca gospodarki
odpadami na terenie Gminy Czerwieńsk pod względem finansowym za 2016 r.; informacja na temat bazy lokalowej i skutków
finansowych związanych z wprowadzeniem nowej organizacji
oświaty; analiza i ocena przedłożonej taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk na 2017/2018 r.; wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
10.02. – w Nietkowie odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. W zebraniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
13.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się ze Starostą Zielonogórskim Dariuszem Wróblewskim. Tematem spotkania były kwestie
związane z propozycją przejęcia przez Gminę Czerwieńsk Liceum
Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
14.02. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku odbyło się szkolenie doskonalące dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z terenu Powiatu Zielonogórskiego. Tematyka szkolenia obejmowała treści z zakresu
bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
14.02. – w Czerwieńskim Ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras przyjęli Burmistrza Drebkau Dietmara Horke. Spotkanie poświęcone było planom wzajemnej
współpracy w 2017 roku. Uszczegółowiono je i doprecyzowano
kalendarz imprez kulturalnych, sportowych oraz prowadzonych
przez placówki oświatowe. Współpraca z Gminą Drebkau daje
nam również możliwość pozyskiwaniadodatkowych środków
finansowych z  funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. To właśnie w ramach
tego programu planujemy uzyskać wsparcie na odrestaurowanie
parku i arboretum w Nietkowie. Wniosek o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia został złożony w dniu 16 stycznia 2017
roku, we Wspólnym Sekretariacie Technicznym we Frankfurcie nad
Odrą. Obecnie oczekujemy na wynik oceny formalnej.
15.02. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. Przedmiotem obrad komisji było min.:
dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej; informacja
o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Czerwieńsk za 2016
r. (w tym analiza informacji z działalności Policji i Straży Miejskiej);
wypracowanie opinii do projektów uchwał; sprawy bieżące.
16.02. –Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem
Zielonej Góry Januszem Kubickim. Tematem spotkania były
sprawy związane z wprowadzaniem reformy oświaty.
16.02. – w Leśniowie Wielkim odbyło się zebranie wiejskie.
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17.02. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z nauczycielami
oraz rodzicami uczniów czerwieńskiego gimnazjum. Podczas spotkania omówiono konsekwencje wprowadzenia w życie zapisów
reformy systemu oświaty.
20.02. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku. Przedmiotem obrad komisji było min.: analiza
realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2016 r.; sprawy bieżące.
20.02. – w Czerwieńsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki POMAK. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz
Piotr Iwanus.
22.02. - odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni wysłuchali min. sprawozdania Burmistrza Czerwieńska z jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz podjęli
następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Czerwieńsk na rok 2017; uchwał zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2023; w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Czerwieńsk; w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk; w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Czerwieńsk; w sprawie zaopiniowania wniosku
dotyczącego lasów ochronnych położonych w Gminie Czerwieńsk;
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadania skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
Rada przyjęła również sprawozdania z działalności Rady i Komisji
stałych Rady za 2016 r.
22.02. – w Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego w kategorii
gimnazjów w piłce ręcznej chłopców i dziewcząt. Zwycięstwo
w kategorii dziewcząt wywalczyło Gimnazjum nr 3 w Sulechowie
natomiast w kategorii chłopców Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Czerwieńsku.
23.02. – w Sulechowie odbyła XXXII sesja Rady Powiatu
Zielonogórskiego. Wśród uchwał podjętych przez Radę znalazła
się uchwała w sprawie zamiaru likwidacji zielonogórskiej filii
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie. Dla
wszystkich rodziców z terenu naszej Gminy, którzy mają dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, oznacza to, że na badania psychologiczne i pedagogiczne będą zmuszeni dojeżdżać ze swoimi
dziećmi do poradni w Sulechowie. W obradach sesji uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
23.02. – w Nietkowicach odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej. W zebraniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
24.02. – w czerwieńskim ratuszu Burmistrz Piotr Iwanus
spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze
nadkomisarzem Piotrem Fabijańskim. Tematem spotkania było
min. ponowne uruchomienie Posterunku Policji w Czerwieńsku,
o co usilnie zabiegają władze samorządowe Czerwieńska.
Wydawca miesięcznika:
RADA MIEJSKA W CZERWIEŃSKU
Redaguje zespół: Andrzej Sibilski (red. naczelny),
Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak (foto).
Adres: UGiM, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk,
tel./fax 68 327 80 91, e-mail: unas.redakcja@wp.pl
skład i druk: Fabryka Reklamy Sandmedia tel. 68 45 35 700
Materiały do składu przyjęto 13.03.2017 r., do druku przekazano 14.03.2017 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych tekstów, dokonywania
w nich skrótów i zmian w tytułach.

Co słychać

panie burmistrzu?

Andrzej Sibilski: Panie burmistrzu
trochę się pospieszyliśmy w poprzednim numerze „U nas” z informacją
o projekcie utworzenia na bazie naszego gimnazjum pierwszego chyba
w województwie liceum, którego organem prowadzącym byłaby gmina.
Ledwo ujrzał światło dzienne, a tu się
okazuje, że pomysł – skądinąd moim
zdaniem bardzo interesujący – spalił
na panewce.
Piotr Iwanus: Mam nadzieję, że jeszcze nie tak całkiem. Dzisiaj rzeczywiście
ten pierwotny projekt,zakładający, że
gmina od 1 września 2017 roku przejmie
Liceum „Grota Roweckiego” został
zawieszony. Na posiedzeniu Komisji
Infrastruktury Społecznej i Porządku
Publicznego, która odbyła się 15 lutego
br. poinformowałem radnych o wycofaniu projektu z obrad lutowej sesji Rady
Miejskiej.
A.S.: Dlaczego tak się stało? Kiedy rozmawialiśmy o tym pomyśle na
przyszłość naszej gminnej oświaty był
Pan pełen optymizmu. Przyznam, że
mnie również spodobał się ten pomysł
utworzenia naprawdę sensownej szkoły
średniej, która korzystając ze znakomitej
bazy mogłaby być atrakcyjną ofertą dla
młodzieży.
P.I.: Też tak myślałem, dlatego
prowadziliśmy ze starostwem, które
jest organem prowadzącym dla LO,
intensywne rozmowy na temat możliwości organizacyjnych, finansowych
i terminowych przejęcia tej placówki
przez gminę. Jakie były zalety tego
pomysłu? Przede wszystkim gdybyśmy przejęli tę placówkę już w 2017
roku mielibyśmy przynajmniej rok
na w miarę łagodne, sprawne i jak
najmniej dotkliwe przeprowadzenie
tej transformacji. Przy niezwykle
aktywnym udziale nauczycieli obu
placówek – zarówno przejmowanego
LO, jak i obecnego gimnazjum byłaby szansa na stworzenie takiej oferty
programowej, która rozszerzałaby tę
dotychczasową. Pierwsze spotkania
z zainteresowanymi stronami napa-

wały naprawdę dużym optymizmem.
Wydawało się, że ten kierunek rozwoju
uchroni nas przed skutkami zamieszania organizacyjnego, spowodowanego
wdrażaniem reformy. Niestety tuż po
feriach okazało się, że ta idea trafiła
na silny opór nauczycieli i z tych
wcześniejszych uzgodnień zaczęli się
wycofywać. Środowisko uznało, że podejmowanie tak istotnych zmian, jakie
planowaliśmy, wymaga więcej czasu.
Poprosili więc o odłożenie decyzji
o rok. W tym czasie chcą przygotować
własne propozycje rozwiązania problemu organizacji pracy po wygaszeniu
gimnazjum. W związku z tym poczekamy na te propozycje.
S.A.: Słyszałem, że wśród tych pomysłów jest m.in. koncepcja utworzenia na
bazie gimnazjum drugiej szkoły podstawowej. Czy to prawda?
P.I.: W rozmowach rzeczywiście
i taką propozycję ze strony nauczycieli usłyszałem, ale nie wydaje mi
się ona dobrym pomysłem. Uczniów
w związku ze stworzeniem nowej
szkoły przecież nie przybędzie, a PSP
im. J. Korczaka dysponuje taką bazą,
że z powodzeniem zapewni znakomite
warunki kształcenia całej młodzieży.
Prognozy demograficzne także wskazują, że tworzenie drugiej podstawówki
w Czerwieńsku nie mają uzasadnienia,
głównie finansowego. Jeśli upadłaby
definitywnie koncepcja rozszerzenia
i uatrakcyjnienia oferty LO w oparciu o kadrę i obiekty gimnazjum, to
w przyszłości nauczyciele niektórych
przedmiotów będą zmuszeni uzupełniać etaty w placówkach innych
miejscowości jak Nietków, Leśniów,
czy Ploty. W tej sytuacji bardzo liczę
na kreatywność i pomysły środowiska nauczycieli. W tej sprawie nie
działamy przecież przeciwko sobie,
ale we wspólnym interesie musimy
poszukać rozwiązania zapewniające
zarówno wysoki poziom edukacji,
jak i satysfakcjonujące nauczycieli
warunki ich pracy. Niestety czas nie
działa na naszą korzyść. Powinniśmy
możliwie jak najszybciej wypracować

efektywny model organizacji oświaty
w naszej gminie. Przyznam, że chętnie
zapoznałbym się np. na łamach „U nas”
z opiniami na temat zmian w oświacie
zarówno rodziców, jak i nauczycieli.
Wszelkie pomysły ułatwiają bowiem
wypracowanie dobrego i spójnego
programu.
A.S.: Oczywiście poprosimy zainteresowane środowiska o takie opinie
i w kolejnym numerze je zaprezentujemy na naszych łamach. Panie burmistrzu na koniec jeszcze tradycyjne
pytanie o to, co aktualnie dzieje się
w inwestycjach?
P.I.: Rozstrzygnięte zostały przetargi na realizację projektu budowy
ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie naszej
gminy w ramach budowy infrastruktury
na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry. Tę inwestycję,
polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu tego przedsięwzięcia zrealizuje
firma BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski z Kożuchowa. Po zakończeniu
całej procedury podpiszemy umowę
na realizację projektu. Według ustaleń
inwestycja ma być gotowa 30 czerwca
2018 roku, czyli już w następne wakacje. Ścieżka będzie nie tylko atrakcją
turystyczną, ale również zwiększy bezpieczeństwo na naszych drogach, gdzie
coraz większa liczba rowerzystów się
porusza.
Do września br zakończona ma
być modernizacja obiektu szatniowosocjalnego na boisku w Płotach. Tę
inwestycję realizuje firma MM Budownictwo Maciej Michał Stocki.
Koszt tej inwestycji to prawie
450 tys zł.
Kolejne przetargi na inwestycje
gminne czekają nas w końcu marca –
jak. np. budowa kaplicy cmentarnej
w Nietkowicach, czy restauracja parku
dworskiego w Laskach, ale o szczegółach rozstrzygnięć będziemy mogli
porozmawiać za miesiąc.
A.S. Panie burmistrzu bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że samorząd poradzi sobie z tym wyzwaniem,
jakie stawia przed nami reforma oświaty. W każdy razie będziemy to śledzić
i na bieżąco informować mieszkańców
o postępach.
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Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Jesteśmy dumni z naszych absolwentów
„Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy.
Coś z tego zawsze się stanie”.
				
/Janusz Korczak/
Te słowa Janusza Korczaka powtarzamy naszym uczniom wielokrotnie – pierwszy
raz na pasowaniu na ucznia, a potem przy wielu ważnych okazjach. Dla niektórych
stają się wytartym sloganem, dla innych cenną wskazówką, którą warto zabrać
w drogę, zwaną życiem.
Przyglądając się losom naszych absolwentów, które badamy od kilku lat,
dochodzimy do przekonania, iż wielu
z nich „dumne miało zamiary”i potrafiło
gonić za marzeniami. Pochodząc z tak
niewielkiej miejscowości jak nasza,
rozpostarli skrzydła i podążali za czymś
wielkim, niebanalnym. Powiedzielibyśmy
– przetarli szlaki, pokazali, że można, że
warto walczyć o swoje marzenia. Nie
sposób wymienić wszystkich, którym
się udało, ale pragniemy rozpocząć od
dwóch sylwetek:
SYLWIA DEKIERT
Znana wszystkim ze szklanego ekranu. Karierę dziennikarki w telewizji ogólnopolskiej rozpoczęła w 2002 roku. Była
reporterką i prezenterką w programie

„Rower Błażeja” w TVP 1, prowadziła
przegląd prasy w „Kawie czy herbacie”,
była reporterką, prezenterką i wydawcą
w redakcji sportowej w Warszawskim
Ośrodku Telewizyjnym – TVP 3, reporterką w Teleexpressie w TVP 1, „Panoramie’’
w TVP 2, prezenterką, Sport Telegramu
w TVP 2. Przez lata prowadziła Studio
na zawodach jeździeckich, była szefową
projektu publicystycznego „Euro 2012”
i prowadzącą serwisy sportowe w TVP
Info. Od 2011 roku prowadzi także Sport
Wiadomości w TVP 1, od kilku lat wraz
z Przemysławem Babiarzem i Maciejem Kurzajewskim prowadzi magazyn
biegowy w TVP 1. Jest także prezenterką
„Sportowej Niedzieli” w TVP 1 i TVP
Sport.
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A wszystko zaczęło się
w naszej szkolnej gazetce
„Miotła”, która przez pewien czas stanowiła dodatek do U NAS-a. Sylwia
Dekiert tak wspomina ten
czas: (…) W podstawówce
pisałam krótkie informacje
z wydarzeń szkolnych do
gazetki „Miotła”. Razem
z Adą Koszykowską, Martą Pyrgiel i Anną Jaros
tworzyłyśmy redakcyjny
zespół, którego później
Jacek Gębicki mianował
mnie redaktorem naczelnym. W VIII
klasie zabrał naszą czwórkę do „Gazety
Lubskiej”, byśmy przyjrzały się jak wygląda praca w wielkim wydawnictwie. Ja
już tam zostałam na praktykach. I dziś po
latach, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że gdyby nie Jacek Gębicki pewnie
nie byłabym tu gdzie jestem (…).
Jak widać los postawił na drodze
Sylwii Dekiert właściwego przewodnika, a Ona wiedziała jak wykorzystać
jego rady.
Dziś Jacek Gębicki wspomina ją
z uśmiechem i mówi: To była niesamowita dziewczyna z głową pełną pomysłów i niepokorną duszą. Nie potrafiła
usiedzieć w miejscu, a wokół Niej zawsze
musiało się coś dziać. Była jedną z tych
osób, które kreowały życie w klasie. Jako
Jej wychowawca, już wtedy zauważyłem,
że – Sylwia wie, czego chce, a zawsze
chciała czegoś więcej!
MIESZKO SIBILSKI
Jego również pamiętamy z ekranu telewizorów. Początkowo nagrywał utwory
solowe pod pseudonimem Fox. Później
(2000r.) wraz z Ziemowitem Brodzikowskim stworzyli hip-hopową Grupę
Operacyjną. Nagrali wspólnie solowe
demo zatytułowane Świat Foxa. Grupa
debiutowała albumem „Terapia szokowa”
wydanym w 2005 roku. Najbardziej znany
utwór z tej płyty to piosenka pt. „III Wojna
Światowa”. W 2006 Grupa Operacyjna

nagrała piosenkę i teledysk „Nie będzie
niczego” z udziałem Krzysztofa Kononowicza. W 2007 r. pojawiły się utwory:
„Bądź sobą”, „Świr” oraz kolejny singel
zespołu „Mordo Ty Moja”, nawiązujący
do zwrotu „Mordo ty moja” używanego
w kampanii wyborczej w 2007 roku.
Wielu z nas nuciło utwór „Lepszy świat”
– swoisty apel młodego pokolenia.
Muzyczną przygodę Mieszko Sibilski
zakończył w 2012 roku. W sumie wydał
4 albumy i zagrał ponad 400 koncertów.
Klipy Grupy Operacyjnej na YouTube
obejrzało ponad 22 miliony
widzów. W 2007 roku był
nominowany do Nagrody
Muzycznej Fryderyk przyznawanej przez Związek
Producentów Audio-Video
Akademia Fonograficzna.
Pytany o przeszłość
związaną z naszą szkołą
i Czerwieńskiem odpowiada: (…) Pierwsze opowiadanie opublikowałem w gazetce „U NAS”. Pierwsze
rapowe kawałki nagrałem
u kumpla, na Granicznej.
Później już wydając płyty i grając koncerty
po kraju, wiele kawałków dla Grupy Operacyjnej napisałem, włócząc się godzinami
po lesie na Składowej albo siedząc na stacji
PKP. Podstawówka w Czerwieńsku zawsze
będzie mi się kojarzyć z dzieciństwem
i pierwszymi próbami opanowania swojej
kreatywności (…).
A jaki jest jego dzień dzisiejszy?
(…) Pracuję, jako copywriter, czyli
tworzę reklamy. Wymyślam coś z niczego.
Dzisiaj, za to wymyślanie chcą płacić duże
firmy, działające na całym świecie. Ale nawet,
kiedy mi za to nie płacili, też cały czas fantazjowałem, marzyłem i bazgrałem po kartce
-już nawet, kiedy byłem dzieckiem (…).
Nauczyciele mówią o nim: „ Nietuzinkowy chłopak z otwartym umysłem
…”; „Świetny humanista, wyróżniał
się spośród innych bogatym, barwnym
słownictwem, wyobraźnią i fantazją …”;
„Język angielski był niczym jego język
rodzimy…”.
Pamiętam go, jako malutkiego chłopczyka (państwo Sibilscy byli moimi sąsiadami w Płotach) zawsze z „Kubusiem
Puchatkiem” pod pachą” – wspomina
Ula Poźniak.
Dziś oboje są spełnionymi rodzicami,
robią to, co kochają. Potwierdzili, że warto
sięgać wysoko. My wierzymy, że nasza
szkoła zasiała w Nich ziarnko sukcesu.
Obojgu życzymy spełnienia kolejnych marzeń oraz wytrwałości w tym, co robią.
Beata Kaszewska

Dzień Kobiet
w MGOK-u
Czyż nie tym właśnie jest kobieta:
magicznym połączeniem różnic?
Phyllis Christine Cast
Uroczyste obchody Dnia Kobiet na stałe zadomowiły się w ofercie
kulturalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku. Każdego roku na przybyłe panie czeka atrakcyjne widowisko, poprzedzone
miłym powitaniem; kwiatkiem wręczanym przez włodarzy miasta.
Tegoroczny wieczór rozpoczął „Zespół Reprezentacyjny MGOK”,
czyli połączone siły zespołów „Sześciopak”, „Cantilena” i „Trzy
plus Dwa”. Zespół niesamowitym wykonaniem utworu „Halleluja”,
nagrodzony został przez publiczność prawdziwą owacją. Program
artystyczny zatytułowany „Dzieje grzechów” w wykonaniu artystów
z kabaretu „Monte Verde”, działającego przy Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Zielonej Górze wprowadził wszystkie panie w doskonały
nastrój. Na zakończenie wieczoru rozlosowano upominki, które będą
miłą pamiątką tego wspaniałego święta.

Dzień Kobiet zorganizowano również w placówkach
wiejskich; w Płotach, Sycowicach, Sudole, Nietkowicach.
Serdecznie dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich i Radom Sołeckim za to, że przyczynili się do tego, aby każda
kobieta poczuła się w dniu swego święta wyjątkowo.
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Talenciaki
Już po raz czwarty, we wszystkich
placówkach MGOK, podczas ferii zimowych przeprowadzone zostały eliminacje do gminnego konkursu talentów
„Talenciaki”.
Do finału, każda miejscowość mogła
zakwalifikować do trzech podmiotów wykonawczych. W dniu 10 lutego, kończącym
ferie, w sali widowiskowej MGOK spotkali
się najlepsi mali artyści, wyłonieni w drodze

eliminacji. Jurorzy oceniali wykonawców
poprzez odpowiednie emotikony; z uśmiechniętą minką, neutralną oraz smutną. Ze
wszystkich „smutnych” minek jury musiało
się wytłumaczyć. Dzieci prezentowały swoje
talenty wokalne, taneczne i cyrkowe. Do
ścisłego finału jury zakwalifikowało cztery
podmioty wykonawcze, spośród których,
publiczność poprzez głosowanie wybrała
zwycięzcę. Finałowa czwórka to: zespół
wokalno – instrumentalny „Rezonans”
z WDK w Nietkowie, Kornelia Rynkiewicz ze świetlicy wiejskiej w Dobrzęcinie,
zespół taneczny HIPS także ze świetlicy
w Dobrzęcinie oraz debiutanci - formacja

Z dziejów Czerwieńska
W styczniu tego roku w przestrzeni publicznej pojawiły się zapowiedzi rozpoczęcia przez władze państwowe prac nad zmianami w ordynacji wyborczej do
samorządów. Miałyby one dotyczyć w szczególności ograniczenia kadencyjności
prezydentów, burmistrzów i wójtów, wybieranych w wyborach bezpośrednich.
Pomysł odbił się szerokim echem i wzbudził wiele emocji i kontrowersji. Warto
przy tej okazji przyjrzeć się, jak kwestie samorządności wyglądały na naszym
terenie w poprzednich stuleciach.
Rothenburg an der Oder, dzisiejszy
Czerwieńsk, został założony przez elektora
brandenburskiego Fryderyka III dokładnie
we wtorek 24 stycznia 1690 roku. Stało się
to na wniosek właściciela dóbr nietkowskich Krzysztofa von Rothenburga. Miasteczko miało więc początkowo charakter
prywatnego, co oznaczało, że kierunki
rozwoju, prawa i obowiązki mieszkańców
zależały od właściciela. Na czele miasta stał
burmistrz, wskazywany przez właściciela
i zaakceptowany przez władcę. Z upływem
lat sytuacja ulegała zmianie. Mieszkańcy
zaczęli wykazywać coraz większą niezależność, co prowadziło do częstszych sporów
o poszanowanie praw patronackich.
Wszystko zmieniło się w 1808 roku. 19
listopada tego roku władze Prus wprowadziły nową ordynację miejską, która likwidowała miasta prywatne. Odtąd decyzje
dotyczące losów miast miały leżeć w gestii
samorządu lokalnego. Władze lokalne
składały się z Rady Miejskiej, burmistrza
i pozostałych urzędników miejskich. Zada-
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niem Rady Miejskiej miało być tworzenie
lokalnego prawa, kontrola działalności
burmistrza i wydatków z kasy miejskiej.
Rada Miejska miała prawo przedstawiania
królowi kandydatów na burmistrza, z czego oczywiście korzystała. Prawo wyboru
rajców mieli tylko pełnoprawni obywatele
miasta, czyli mężczyźni o wysokim rocznym dochodzie i sporym majątku. Pozostali mieszczanie nie posiadali czynnego
i biernego prawa wyborczego.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami
Czerwieńsk został wyłączony z dóbr
nietkowskich rodziny von Rothenburg,
uzyskując odrębność prawną. W 1809 roku
po raz pierwszy przeprowadzono w Czerwieńsku wybory do Rady Miejskiej.
Niewielkie zmiany w prawie dokonały
się w 1831 roku. Wówczas Rada Miejska
uzyskała prawo do wyboru burmistrza,
a nie tylko wskazywania kandydatów.
Nadal jednak ostateczną decyzję w kwestii
uznania wyboru podejmowały władze państwowe. Burmistrz otrzymywał uprawnie-

taneczna FLOW ze Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, która swym
brawurowym, pełnym energii występem
zachwyciła publiczność na tyle, że ta przyznała im zwycięstwo. Wszyscy wykonawcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie
upominki, a finaliści nagrody ufundowane
przez MGOK. Nagrodę specjalną Dyrektora
MGOK za niezwykłą osobowość sceniczną,
otrzymała Lidka Węclewicz.
Jolanta Matuszkiewicz
Dyrektor MGOK
Fotorelacja na str. 16

nia policyjne, odpowiadając przy tym w tej
kwestii przed władzami państwowymi.
Największe zmiany dokonały się wraz
z wprowadzeniem Ordynacji Miejskiej z 30
maja 1853 roku. Dzieliła ona obywateli miast
na trzy klasy. Każda z nich wybierała jedną
z trzech grup radnych. Rada Miejska nadal
decydowała o budżecie miasta, dokonywała
wyboru burmistrza i pozostałych miejskich
urzędników, ponadto kontrolowała działalność burmistrza. Z kolei w 1919 roku
prawo wyborcze uzyskały kobiety, ponadto
zniesiono cenzus majątkowy. Ograniczenie
działalności samorządów nastąpiło z kolei
w 1933 roku (początek rządów faszystowskich w Niemczech) wraz z uchwaleniem
nowej ustawy o ustroju gmin. Znosiła ona
wybory do władz lokalnych. Rada Miejska
stawała się jedynie ciałem doradczym dla
burmistrza, który otrzymywał pełnię władzy
w mieście.
W żadnym akcie prawnym nie spotyka
się zasady ograniczania czasu sprawowania urzędu. Natomiast analizując dostępne
protokoły Rady Miejskiej w Czerwieńsku
nie dostrzega się także sytuacji sprawowania urzędów w mieście przez dłuższy
okres czasu.
Bezsprzecznie najważniejszym urzędnikiem miejskim był burmistrz, który
rezydował w ratuszu miejskim. W Czerwieńsku pierwszym znanym z imienia
i nazwiska burmistrzem był Carl Sigismund Caldiner, wzmiankowany w 1760
roku. Kolejnymi najważniejszymi urzęd-

Z pasji do historii...
Z Danielem Kotelukiem – historykiem i badaczem przeszłych dziejów naszej „Małej
Ojczyzny” - rozmawia Krystyna nowakowsk
Dr hab. Daniel Koteluk, historyk,
autor kilkudziesięciu publikacji na temat
ruchu ludowego, wsi, Kościoła katolickiego i emigracji; współautor wielu opracowań, m. in. „Monografii Czerwieńska’’,
autor kilku książek, także „Papierowej
propagandy”, promowanej przez Oddział
IPN w Poznaniu w ramach „Przystanku
Historia”, a ostatnio na spotkaniu w Gimnazjum w Czerwieńsku i w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
C. Norwida w Zielonej Górze. Daniel
Koteluk związany jest z naszym środowiskiem od 1974 r. Wtedy to osiedlili
się w Czerwieńsku jego rodzice. Daniel
uczęszczał do tutejszego przedszkola,
szkoły podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze.
Studia magisterskie ukończył na WSP
(historia), doktoranckie na Uniwersytecie
Zielonogórskim, a habilitacje na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowanie
naukami humanistycznymi wykazał już
w szkole średniej, poszerzając wiedzę
na zajęciach pozalekcyjnych, kółkach
zainteresowań historycznych. Obecnie
jest pracownikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku.
Panie Danielu, można zatem stwierdzić, że należy Pan do grona ludzi z pasją, wyróżniających się nietuzinkową
osobowością. Jak to się zaczęło?
Wahałem się co do wyboru kierunku
studiów, filologię polską, czy historię?
Padło na historię. Byłem wtedy w II klasie liceum. Powiedziałem nauczycielce
od historii, że zdecydowałem się pójść
nikami w Czerwieńsku (w nawiasach lata,
w których pojawia się o nich informacja)
byli: Tornow (1800 r. – 1802 r.), Ernst
Adolf Pfeil (do 1812 r.), Riemer (1816
– 1820 r.), Johann Heinrich Retzlaﬀ
(1846 r.), Friedrich Arnold (1848 r.),
von Wiedebach (1850 r.), Thiele (1886
r.), Jacob, Martin Stolzenberg, Carl
Aumann (1925 r.), Willi Leuchsenring
(1927 r. – 1932 r.), Ernst Bogsch (1933 r.
– 1939 r.), Schauer (od 1939 r.).
Wszystkie miejskie organa samorządowe podlegały zwierzchniej kontroli władz
nadrzędnych. Początkowo Prusy podzielone
były na prowincje. W latach 1815-1816

na historię. Była to wtedy już ostateczna decyzja. Porzuciłem więc wszystkie
inne moje zainteresowania. Zająłem się
pogłębianiem wiedzy tylko z wybranej
dziedziny nauki. Czynię to cały czas
i jakby z coraz większą pasją.
Jako współautor książki „W służbie
władzy czy społeczeństwa?”, w swojej
części, pisze Pan o podejmowanych
zabiegach duchowieństwa i wiernych
Kościoła katolickiego w celu przywrócenia nauki religii w Szkole Podstawowej
w Czerwieńsku. Co skłoniło Pana do
opracowania tego zagadnienia, trudnego pod każdym względem, okresu
historycznego?
Profesor dr hab. Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego
zadręczał mnie, namawiając do podjęcia
tego zagadnienia, każdorazowo uzasadniając konieczność wypełnienia luki
w latach 1945 – 1989 i brakiem obszernej
publikacji na ten temat.
Podjął Pan to zadanie i przystąpił
do poszukiwania dokumentów, badań
potwierdzających fakty podane przez
świadków, by móc stwierdzić, że działania rodziców (222 osób podpisanych na
liście) zakończyły się ﬁaskiem, przegraną
z ówczesną władzą. Co przekonało Pana
do podjęcia badań?
Jest to zasługa mojego promotora profesora dr hab. Marka Ordyłowskiego.
W tym czasie, w celu poszerzenia tego
zagadnienia wydano kilka książek z mowprowadzono rejencje (Regierungsbezirk),
będące pośrednim szczeblem administracji
między prowincją a powiatem. Od 1816
roku Czerwieńsk należał do rejencji z siedzibą w Legnicy. Od tego roku miasto uzyskało także możliwość delegowania swojego reprezentanta do sejmiku powiatowego
w Zielonej Górze. Sytuacja w tej mierze nie
uległa już zmianie aż do 1945 roku.
Przemysław Góralczyk
P.S. Przez stulecia władze państwowe
podejmowały różnego rodzaju próby, by
wpływać na kształt i decyzje samorządów.
Kończyło się to najczęściej mniejszym lub

imi autorskimi tematami, które teraz
należy traktować jako wstęp do książki
„Proboszczowie parafii Czerwieńsk
w kalejdoskopie dziejów Polski w latach
1945 – 1989 w świetle dokumentów proweniencji”. Wszystkie książki dostępne są
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwieńsku, także te, o których nie
wspominaliśmy, np. wydanej w 2011 r.
„W nowych realiach” - wieś zielonogórska w latach 1945- 1956, wydanej
w 2012r. „Na bezdrożach kompromisu”
ZSL w latach 1950 – 56, wydanej w 2013
r. „Wizerunek kata w literaturze polskiej
od XVI do XVIIIw’’.
Zapewne widzi Pan perspektywicznie
swoją przyszłość. Jakie są Pana plany
naukowe?
Już powstaje ciąg dalszy dokumentowania naszej powojennej historii do 1989
roku. Trwają przygotowania do napisania
książki „Osiedlowa Biblioteka Publiczna
w Czerwieńsku w latach 1957-1968.
Dziękuję za rozmowę
Krystyna Nowakowska
większym sprzeciwem, który gasł z miarę
przyzwyczajania się do nowej sytuacji.
Jeden z XIX wiecznych obserwatorów życia
politycznego w Prusach napisał, że stosunek
władz państwowych do samorządów jest
wyznacznikiem stopnia zaufania państwa
wobec społeczeństwa. Im bardziej władza
ufa swoim obywatelom, tym mniej będzie
starała się w ten czy inny sposób wpływać
na decyzje na najniższym szczeblu. Bo ludzie
na poziomie lokalnym najlepiej wiedzą, kto
jest prawym człowiekiem, a kto nie. I szybko
dokonują w tej mierze trafnych ocen. Tylko
trzeba im nieco zaufać. Celna uwaga, o której warto stale pamiętać.
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Ważne informacje
W marcu należy złożyć w przedszkolu
wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Czerwieńsku (dotyczy nowych
dzieci) lub deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego (dotyczy
dzieci, które uczęszczają do naszej placówki). Rekrutacja trwać będzie w dniach
1-31 marca 2017. W pierwszej kolejności
zostaną przyjęte dzieci z terenu gminy
Czerwieńsk. W przypadku wolnych
miejsc, także dzieci, które mieszkają poza
gminą Czerwieńsk. Procedura rekrutacyjna została zamieszczona na naszej stronie
internetowej.

karty, państwa – miasta, gry planszowe,
szachy, rzadko kiedy oglądanie telewizji. Dzieciństwo dzisiaj: zdecydowana
przewaga biernego wpatrywania się
w telewizor oraz komputer, komputer
i jeszcze raz komputer. Cóż, takie
czasy. Trudno rezygnować z atrakcji,
które oferuje nam współczesna technika. Warto jednak przyjąć zasadę
złotego środka i zachęcić dzieci do
gry … w szachy. Niezbędne podstawy,
dzieci pięcio- i sześcioletnie otrzymały w przedszkolu. Znają nazwy figur
szachowych, wiedzą, gdzie jest ich
miejsce na szachownicy i potrafią się
nimi poruszać. A co najważniejsze, gra
w szachy jest dla nich atrakcyjna. Zalet, szczególnie w sferze intelektualnej
i społecznej, nie trzeba nikomu przybliżać. Pozostaje zachęcić Was, drodzy
rodzice, do kontynuowania działań
podjętych przez nauczycieli przedszkola w warunkach domowych.
Serdecznie dziękujemy naszym niezawodnym Seniorkom za cenne uwagi

i pomoc przy wypiekach z okazji Tłustego
Czwartku.
W ramach współpracy z rodzicami,
zorganizowano zabawę karnawałową dla
dorosłych. Dziękujemy za zainteresowanie, pomoc i udział.
D. Nowicka

Podczas wakacji (lipiec i sierpień)
placówka przy ulicy Granicznej będzie
nieczynna. Konieczność podyktowana
jest pracami remontowymi. Dyżur pełnić
będzie placówka przy ulicy Kwiatowej
w dniach 1 lipca – 18 sierpnia. W okresie
21 – 31 sierpnia Przedszkole w Czerwieńsku będzie nieczynne – przerwa urlopowa.
Zgłoszeń dzieci można dokonywać w administracji przedszkola.
Szachy w przedszkolu
Dzieciństwo kiedyś: wspólne zabawy na powietrzu, gry w warcaby,

Trojaczki
w Czerwieńsku
Państwo Monika i Artur Sewerynowie zostali szczęśliwymi rodzicami trojaczków. Pierwszych w naszej gminie!
13 stycznia tego roku na świat przyszli Anna, Joanna
i Jakub. Serdecznie gratulujemy! Maluszki od niedawna są
już w domu i powodują, że całej rodzinie świat się kręci wokół nich – wiadomo, cała trójka! Nowe obowiązki przypadną
również Patrykowi (7 lat), który będzie miał do spełnienia
niebagatelną i zaszczytną misję – starszego brata dla całej
trójki rodzeństwa.
Na co dzień pani Monika jest pracownikiem czerwieńskiego
Urzędu Gminy i Miasta a pan Artur – Hali Sportowej „Lubuszanka”. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
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Rada Sołecka Płoty w imieniu własnym oraz mieszkańców w sposób szczególny serdecznie dziękuję sponsorom
za dotychczasowe wsparcie na rzecz działalności kulturalnej i społecznej naszej wsi. Dziękujemy za życzliwość,
zrozumienie i ofiarność i prosimy o dalszą pomoc w celu
integracji naszej społeczności. Listę sponsorów prezentujemy poniżej:
„Ziel-Bruk” Edward Makarewicz
„Arcobaleno” sp. z o.o. Prezes Mauro Este
„Toppoint” Polska sp.z o.o. Dyrektor Generalny Kasper
Vencken
„Artek” Artur Mroziński
P.P.R.H.U. Marcin Feszter
ECE LOGISTICS Wojciech Kozakiewicz
Usługi transportowe Aleksander Gawlik
Sklep spożywczy Danuta Paruch - Płoty
Warsztat samochodowy Szefler - Płoty

W czerwieńskim gimnazjum działo się…
Luty - to bardzo krótki miesiąc dla
gimnazjalistów, wróciliśmy po feriach
gotowi do nauki. Odbywały się etapy
rejonowe i wojewódzkie konkursów
przedmiotowych. Jak co roku możemy być dumni z naszych uczniów.
W Konkursie Języka Polskiego tytuł
finalisty uzyskały trzy uczennice: Julianna Grysiewicz i Katarzyna Bosy
z klasy IIc oraz Sandra Zaskórska
z klasy IIIb - opiekunkami uczennic
są panie Małgorzat Galik i Agnieszka
Kostrzewa.

Sztuka okazała się bardzo ciekawa
i dość zaskakująca, ale warto było ją obejrzeć. Bilety do teatru to nasza pierwsza
z nagród w Plebiscycie Gazety Lubuskiej
„Pokażcie klasę”.

Przed nami czas nauki i przygotowań
do egzaminu gimnazjalnego.
Zespół Promocji - A. Kostrzewa

Z kolei 22 lutego 2017r. odbyły
się finały powiatowe w piłce ręcznej.
Dziewczęta uplasowały się na III miejscu.
Chłopcy zajęli I miejsce i awansowali
do finałów rejonowych. Gratulujemy
sukcesu!
Oprócz zmagań intelektualnych
oraz fizycznych znaleźliśmy czas na
wspólną zabawę. Uczciliśmy słodkościami tradycyjne Ostatki. Uczniowie klasy IIIb spędzili ten wieczór
w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze
oglądając sztukę „Księżniczka na opak
wywrócona”. A tak sami uczniowie
ocenili sztukę:
„To niezwykle ciekawa sztuka. Księżniczka i ogrodniczka zamieniają się rolami. Dużo tu dobrego humoru i analogii do
naszego życia” - Paulina Lebioda.
„Chciałbym jeszcze raz obejrzeć tę
ciekawą, ale kontrowersyjną sztukę” Jakub Bonczyk.

Na liceum patrz!
Kilka słów o II edycji Wojewódzkiego Programu Antydopalaczowego pt. „Dopalam
się sobą”, organizowanego przez Wydział Prewencji Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
„Veni, vidi, vici” - Przybyliśmy,
zobaczyliśmy, zdobyliśmy – takimi oto
słowami możemy podsumować udział
w konferencji, w której wzięliśmy udział
16 lutego 2017 r. w Gorzowie Wlkp.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Czerwieńsku zdobyli nowe doświadczenie profilaktyczne, spotkali ciekawych
ludzi i pozyskali informacje na temat
zagrożeń płynących z brania dopalaczy
i innych narkotyków. Zostali także zaproszeni do prezentacji dobrej profilaktycznej
praktyki.

Klaudia Woźniak, Dominik Turczyniak i Szymon Woźniak zaprezentowali
nasze działania. Było kilka słów o założeniach programowo – wychowawczych, realizowanych w szkolnej przestrzeni przez
wszystkich wychowawców, nauczycieli
i chętnych uczniów.
Klaudia, Dominik i Szymon opowiedzieli o pracy w Kole Szkolnych
Profilaktyków, przedstawili cele i metody
pracy nad gazetką profilaktyczną „Rady
Nie Bez Parady”, którą wydajemy już od
siedmiu lat. Nie sposób było, omawiając

pracę profilaktyczną, pominąć ważnych
partnerów, czyli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czerwieńsku oraz Miejskiej Komendy
Policji.
Nasza prezentacja wzbudziła zainteresowanie i pozyskała pozytywne recenzje.
Do ut des (daję, obyś dał) - tymi słowami
nasi uczniowie zakończyli swoją prezentację. Pragnęliśmy przekonać dorosłych
uczestników konferencji, że to co młodzi
ludzie otrzymają dziś, jutro zaowocuje ich
pozytywną pracą nad bezpieczeństwem
związanym z wchodzeniem w niebezpieczne związki z dopalaczami, ale też
innymi sytuacjami ryzykownymi. Ważne
jest bowiem budowanie poczucia wartości
u młodych ludzi, ich samooceny, stabilizacji, odpowiedzialności.
Marlena Działabij Drupka
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Wieści
z ratusza

Gmina Czerwieńsk – odbiór odpadów
wielkogabarytowych sprzed domów

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

Czerwieńsk

04.04.2017r. (wtorek)

Powszechna
samoobrona ludności

Laski, Dobrzęcin, Piaśnica, Wysokie

05.04.2017r. (środa)

Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Sudoł, Wyszyna

13.04.2017r. (czwartek)

Będów, Bródki, Nietkowice, Sycowice

20.04.2017r. (czwartek)

Płoty, Zagórze

27.04.2017r. (czwartek)

Nietków, Boryń

28.04.2017r. (piątek)

INFORMACJA
Szanowni mieszkańcy Gminy Czerwieńsk!
W związku z pojawieniem się Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa zachęcam Państwa do zapoznania się z tym
innowacyjnym narzędziem, które ma służyć głównie poprawie
bezpieczeństwa obywateli.
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://
www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
Burmistrz Czerwieńska
/-/ Piotr Iwanus
P.W.

Państwu Dorocie i Lechowi Rutkowskim
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Teściowej i Mamy
składają Burmistrz Czerwieńska
oraz pracownicy Urzędu
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Harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych z gospodarstw domowych
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Odpady powinny być wystawione od godz. 6:00 w dniu wywozu (najlepiej dzień wcześniej od daty wywozu) w widocznym
miejscu przed posesją – przy pojemnikach na odpady.
Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble (stoły, krzesła,
szafy) wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery i inne sprzęty
domowe o dużych rozmiarach, zużyte opony z samochodów
OSOBOWYCH. Jednak do odpadów wielkogabarytowych nie
zalicza się np.: odpadów budowlanych, sanitarnych, ram okiennych, drzwi, elementów ogrodzenia, części samochodowych
innych niż opony.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – np.: lodówki,
zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze,
czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, baterie,
wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki i wiele innych
urządzeń elektrycznych.

OGŁOSZENIE
Czerwieńsk, dnia 24 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Czerwieńska
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 ze zm.)
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - KW
Nr ZG1E/00097849/5.
2. Nr ewidencyjny nieruchomości: działka oznaczona numerem
169/2.
3. Powierzchnia: 0,0100 ha
4. Opis nieruchomości: działka zabudowana budynkiem garażowym
o powierzchni zabudowy 36 m2, położona w obrębie wsi Płoty.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
- brak planu miejscowego , w ewidencji gruntów i budynków
działka oznaczona jest jako B – tereny mieszkaniowe.
6. Cena nieruchomości - 7.000 zł.
7. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,najm lub dzierżawę - sprzedaż
na własność.
8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
wykazu tj. od 27 lutego 2017 roku.
9. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21
dni tj. od 27 lutego 2017 roku do dnia 20 marca 2017 roku.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

OGŁOSZENIE
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w dniu 01 marca
2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku, w miejscowości Nietkowice oraz
na stronie internetowej urzędu (www.czerwiensk.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele
rolnicze. Wykaz obejmuje nieruchomości położone w obręb miejscowości Nietkowice, oznaczone numerami działek: 842/1 o pow.
3,15 ha, 844/1 o pow. 2,44 ha i 844/2 o pow. 1,94 ha.
MM

Burmistrz Czerwieńska zgodnie z art. 35 ust.1
i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje,
że w dniu 14 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25 na okres 21 dni wywieszony został
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej dla najemcy.
Wykaz obejmuje lokal mieszkalny numer 5 przy
ul. Kolejowej 11 w Czerwieńsku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy i Miasta (pokój 109) tel. 68 3278179
oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP
pod adresem www.bip.czerwiensk.pl
(JB)

P R Z E T A R G
Burmistrz Czerwieńska podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż n/w. nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerwieńsk:
Oznaczenie nieruchomości
Powierz.
Położenie
Cena wywoławcza, wysokość
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
KW
Nr działki
w ha
nieruchomości
wadium, godzina przetargu
1
2
3
4
5
6
ZG1E/00097766/9 77/61
0,1908
Obręb wsi Płoty Działka niezabudowana w planie miejscowym przeznaczona na
cena netto: 60.000 zł
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne sprzedaż na własność wadium: 6.000 zł
godz. 1100
ZG1E/00097766/9 77/62
0,1524
Obręb wsi Płoty Działka niezabudowana, przeznaczenie w planie miejscowym jak cena netto: 48.000 zł
działka 77/61, sprzedaż na własność
wadium: 4.800.zł
godz. 1130
ZG1E/00097766/9 77/65
0,1537
Obręb wsi Płoty Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/61
cena netto: 52.000 zł
sprzedaż na własność
wadium: 5.200 zł
godz. 1230
ZG1E/00097766/9 77/66
0,1713
Obręb wsi Płoty Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/61
cena netto: 54.000 zł
sprzedaż na własność
wadium: 5.400 zł
godz. 1300
ZG1E/00097766/9 77/67
0,1429
Obręb wsi Płoty Przeznaczenie w planie miejscowym jak działka 77/61
cena netto: 45.100 zł
sprzedaż na własność
wadium: 4.500 zł
godz. 1330

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku w wyżej podanych godzinach w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku ul. Rynek 25 .Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z określeniem
numerem działki , której wpłata dotyczy najpóźniej do dnia
20 marca 2017 roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku PKO BP. SA. I.o./ Zielona Góra 74 1020 5402 0000
0602 0027 8861. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na

tablicy ogłoszeń w Urzędzie, a ponadto opublikowane na stronie
internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w miejscowości w której nieruchomości są położone. Wszelkie
dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 109, lub pod
nr tel. 68 3278179.
Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus
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Luty w Radzie Miejskiej
6 lutego obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Posiedzenie
rozpoczęło się od pilnej informacji
Burmistrza Czerwieńska dotyczącej
spraw reformy oświaty w naszej gminie. Burmistrz poinformował Radnych
o podejmowanych działaniach i postępie
rozmów z powiatem zielonogórskim
w sprawie LO w Czerwieńsku. Poruszano głównie sprawy dotyczące sposobu
i zasad na jakich ma być przyjęty przez
gminę obiekt LO. Burmistrz przedstawił
koncepcję najbliższych działań, która
uzyskała aprobatę Radnych. Następnie
Komisja - w obecności Prezesa Zarządu
Spółki POMAK - rozpatrywała wniosek
o przedłużenie obowiązujących taryf opłat
za wodę i ścieki. Komisja zaopiniowała
pozytywnie ten wniosek, a to oznacza,
że do 31 grudnia 2017 roku opłaty dla
gospodarstw domowych będą wynosić
3,93 zł za m3 wody oraz 6,78 zł za m3
ścieków (po podjęciu przez Radę Miejską
stosownej uchwały). Sporo czasu poświęcono również na analizę Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, szczególnie w zakresie działań
inwestycyjnych spółki POMAK w roku
2017 i 2018. Komisja przygotowała sprawozdanie ze swojej działalności w roku
2016 i rozpatrzyła pozytywnie projekty
uchwał, które będą przedmiotem obrad
Rady Miejskiej na najbliższej sesji.
8 lutego odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetu i Finansów. Pierwszym omówione zagadnienie dotyczyło
gospodarki odpadami na terenie Gminy
Czerwieńsk pod względem finansowym
w 2016 roku. Materiał przygotowany przez
pracowników Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami Rolnymi i Ochrony Środowiska omówiono w obecności Sekretarz
Gminy. W 2016 roku wystawiono faktury
na łączną kwotę 1 385 376,02 zł, opłacono
faktury za 1 249 634,04 zł. Windykacja
należności prowadzona jest na bieżąco.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na
brak możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej. Drugi punkt porządku
obrad dotyczył informacji na temat bazy
lokalowej i skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej organizacji
oświaty, które omówione zostały w obecności Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Największa zmiana dotyczy Gimnazjum
w Czerwieńsku, którego wygaszanie
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rozpocznie się z dniem 1 września 2017
roku, a jego całkowita likwidacja nastąpi
w roku szkolnym 2019/2020. Od nowego
roku szkolnego nie będzie już naboru do
klasy I gimnazjum, a uczniowie klas VI
dotychczasowych szkół podstawowych
staną się uczniami klas VII nowych ośmioklasowych szkół podstawowych. Sieć
i granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych pozostaje
niezmieniona. Gmina Czerwieńsk planuje,
że od 1 września 2017 r. będzie organem
prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego ,, Grota’’
i Liceum Ogólnokształcącego, zwanego
Liceum dla Dorosłych ul. Ogrodowa 9
w Czerwieńsku. Planowana transformacja
ma przebiegać w sposób sprawny i spokojny, jak najmniej dotkliwy i stresujący dla
uczniów, nauczycieli i rodziców. Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie
placówek oświatowych na terenie Gminy
Czerwieńsk w 2017 roku wynoszą łącznie
10 486 391 zł. Kolejny punkt obrad dotyczył analizy i oceny przedłożonej taryfy za
wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie
Czerwieńsk na lata 2017/2018. Komisja
poparła stanowisko Komisji Infrastruktury
Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. Po zaopiniowaniu projektów uchwał
i omówieniu spraw bieżących posiedzenie
zostało zakończone.
15 lutego odbyło się posiedzenie
Komisji Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego. W obecności
Burmistrza Czerwieńska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów PSP
Czerwieńsk oraz Gimnazjum w Czerwieńsku, Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów oraz części grona
pedagogicznego z Gimnazjum dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury
szkolnej. Burmistrz Czerwieńsk poinformował zebranych o wycofaniu z porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej
projektu uchwały w sprawie przejęcia
Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto
zrelacjonowane zostały dotychczasowe
spotkania Burmistrza z przedstawicielami
Starostwa. Niestety wycofanie wspomnianego projektu uchwały spowodowało
zawieszenie rozmów i odłożenie w czasie
możliwości przejęcia szkoły średniej.
W tej chwili sieć szkół w Gminie Czerwieńsk będzie składać się z pięciu (cztery
publiczne i jedna niepubliczna) ośmioklasowych szkół podstawowych. Kolejny

punkt obrad dotyczył stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Czerwieńsk.
Z uwagi na fakt, że liczba dzielnicowych
i kierowanych na nasz teren patroli jest
niewystarczająca, Gmina Czerwieńsk od
kilku miesięcy stara się o przywrócenie
Posterunku Policji w Czerwieńsku. Radni
Rady Miejskiej oraz Burmistrz stoją na
stanowisku, że konieczny jest remont
niszczejącego budynku i przywrócenie
funkcjonowania Posterunku Policji
w Czerwieńsku. W tym punkcie obrad
omówiono również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Czerwieńsku
w 2016r. Podczas wykonywania czynności administracyjno-porządkowych,
dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie, Straż Miejska dokonała
210 interwencji związanych m. in. ze
sprawdzaniem umów na wywóz nieczystości oraz kontrolą podmiotów odpowiedzialnych za te działania. Straż Miejska
kontroluje przyłączanie się mieszkańców
do kanalizacji komunalnych, wykrywa
i likwiduje nielegalne odprowadzanie
ścieków. Strażnicy wykryli i zlikwidowali 32 składowiska odpadów stałych,
budowlanych i wielkogabarytowych.
W ramach działań związanych z posiadaniem zwierząt przez mieszkańców
naszej Gminy, Straż Miejska wykonała
66 czynności kontrolnych. Pouczono 42
osoby, a 18 ukarano mandatami. 8 psów
zostało przekazanych do schroniska, a 6
psów znalazło nowych właścicieli. Straż
Miejska bierze udział w zabezpieczaniu
świąt państwowych i kościelnych oraz
lokalnych imprez masowych. Strażnicy
pełnią wspólne służby z m. in. Policją,
Strażą Leśną i Żandarmerią Wojskową.
20 lutego odbyło się posiedzenia
Komisji Rewizyjnej, którego głównym
celem była analiza realizacji uchwał
Rady Miejskiej w Czerwieńsku podjętych
w roku 2016.
22 lutego odbyły się obrady XXIV
sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Po
otwarciu obrad przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej oraz jednomyślnej zmianie porządku obrad, do którego wprowadzono dwa projekty uchwał, Radni wysłuchali informacji z działalności Burmistrza
w okresie międzysesyjnym oraz złożyli
swoje interpelacje. Procedowane w czasie
sesji uchwały dotyczyły zmian w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
oraz zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej. Na mocy przyjętych uchwał
zwiększono plan wydatków: na budowę
budynku szatniowo-socjalnego na boisku
sportowym w Płotach, na wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowej
wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku,
budowę domów przedpogrzebowych
w Nietkowicach i w Nietkowie. Projekt
uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę
Czerwieńsk reguluje opłatę za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym bezpłatne nauczanie dla
dzieci do lat 5 w wysokości 1 zł za każdą
godzinę zajęć. Jednomyślnie przyjęto
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń

Kanalizacyjnych na lata 2014-2018
w Gminie Czerwieńsk oraz przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Czerwieńsk. Ponadto
Radni przyjęli uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego lasów
ochronnych położonych w naszej gminie
oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Czerwieńsku zbadania skargi
na działalność Burmistrza Czerwieńska.
Najwięcej emocji podczas obrad wywołała uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Reforma oświaty postawiła wiele gmin
przed trudnymi decyzjami związanymi
z zamykaniem i przenoszeniem szkół.
Sieć szkół w naszej gminie jest stabilna
i nie musimy borykać się z takimi proble-

mami. Procedura wprowadzania reformy
oświatowej gwarantuje stałą kontrolę
działań władz samorządowych przez Kuratorium Oświaty. Po sesji Rady uchwała
zostanie skierowana do kuratora oświaty
oraz organizacji związkowych, które
będą miały 21 dnia na wyrażenie swojej
opinii na temat projektu. Ostateczna treść
uchwały zostanie podjęta na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie
się pod koniec marca. Podczas obrad sesji
przyjęte zostały również sprawozdania
z działalności Rady Miejskiej i Komisji
stałych Rady za 2016 rok. Rada Miejska
jednomyślnie zaopiniowała też zmiany
w statucie Zielonogórskiego Związku
Powiatowo – Gminnego oraz pismo do
Starosty Zielonogórskiego w sprawie
remontu drogi na ulicy Granicznej.
Krzysztof Smorąg, Wojciech Zawada

P R Z E T A R G I
Czerwieńsk, dnia 07 marca 2017 r
Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz Zarządzenia Nr 0050.20.2017 z dnia 06 marca 2017 roku podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Oznaczenie nieruchomości
KW
Nr działki
1
2
Księga wieczysta: 431/1
dla gruntu
ZG1E/00098612/2
Księga wieczysta: 431/2
dla gruntu
ZG1E/00098612/2
Księga wieczysta: 431/3
dla gruntu
ZG1E/00098612/2

Powierz.
Położenie
w ha
nieruchomości
3
4
0,0154
Obręb miasto
ha
Czerwieńsk
ul. Sosnowa
0,0125
Obręb miasto
ha
Czerwieńsk
ul. Sosnowa
0,0131
Obręb miasto
ha
Czerwieńsk
ul. Sosnowa

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od dnia 08 marca 2017 r. do dnia 29 marca
2017 r.. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu, oraz wykaz ten zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

5
Zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność

6
Cena netto – 7.500 zł

Zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność

Cena netto – 6.200 zł

Zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność

Cena netto – 6.500 zł

i w BIP, a także w gazetce „U NAS”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

- 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) , oraz Zarządzenia Nr 0050.15.2017 z dnia 21 lutego 2017 roku p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Oznaczenie nieruchomości
Powierz.
Położenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
KW
Nr działki
w ha
nieruchomości
1
2
3
4
5
Księga wieczysta: 293/1
0,1294
Obręb wsi
Sprzedaż na własność W miejscowym planie zagospodarowania
ZG1E 00097197/9
ha
Nietkowice
przestrzennego miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Księga wieczysta: 293/2
0,1172
Obręb wsi
Sprzedaż na własność l
ZG1E 00097197/9
ha
Nietkowice
Przeznaczenie w planie miejscowym tak jak działka 293/1
Księga wieczysta: 293/6
0,0800
Obręb wsi
Sprzedaż na własność
ZG1E/00097197/9
ha
Nietkowice
Przeznaczenie w planie miejscowym tak jak działka 293/1

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od dnia 27 lutego 2017 r. do dnia 20 marca
2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nietkowice, a ponadto wykaz ten

zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu w BIP i gazetce „U Nas”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby
, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt

Cena nieruchomości
6
Cena netto – 25.000 zł
Cena netto – 16.000 zł
Cena netto – 9.000 zł

2ustawy o gospodarce nieruchomościami
– 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
niniejszego wykazu.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku Sport gimnazjalny…

serdecznie zaprasza do udziału
w Konkursie Wielkanocnym

REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ
WIELKANOCNĄ (praca zbiorowa)
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć grupy
formalne i nieformalne z gminy Czerwieńsk – konkurs otwarty.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przy użyciu
naturalnych tworzyw i tradycyjnych form
zdobniczych.
3. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na tradycjach ludowych oraz
inwencja twórcza autorów.
Uwagi:
1. Wysokość palmy: do 2,8 m.
2. Palma powinna mieć stabilną konstrukcję umożliwiającą jej pionowe
ustawienie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- nazwa instytucji bądź organizacji (np. SP
Czerwieńsk, KGW Płoty)
- miejscowość,
- imiona i nazwiska autorów,
4. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- Przedszkola,
- Szkoła podstawowa,
- Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
- Dorośli.
REGULAMIN KONKURSU NA PISANKĘ
WIELKANOCNĄ (praca indywidualna)
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk – konkurs
otwarty indywidualny.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie pisanki wielkanocnej – technika dowolna.
3. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji wielkanocnych oraz
inwencja twórcza autorów.
Uwagi:
1. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- miejsce zamieszkania,
2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- Przedszkola,
- Szkoła podstawowa,
- Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
- Dorośli.
3. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed
uszkodzeniem.
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REGULAMIN KONKURSU
NA DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ
1.W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy z gminy Czerwieńsk – konkurs
otwarty.
2. Warunkiem udziału jest wykonanie
przestrzennej dekoracji wielkanocnej np.
w formie koszyczka, wianka, rzeźby. Możliwość zastosowania dowolnych technik.
3. Preferowane wykonanie dekoracji
z takich materiałów jak np.: gałązki, bibuła, własnoręcznie wykonane wydmuszki
i inne ozdoby związane z Wielkanocą.
4. Głównym kryterium oceny prac będą
walory artystyczne i estetyczne, wzorowanie się na tradycjach ludowych oraz
inwencja twórcza autorów.
5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę:
- imię i nazwisko / nazwa instytucji bądź
organizacji (np. SP Czerwieńsk, KGW
Płoty)
- wiek wykonawców,
- miejscowość,
6. Konkurs rozstrzygnięty będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- Przedszkola,
- Szkoła podstawowa,
- Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
- Dorośli.
7. Prosimy o zabezpieczenie pracy przed
uszkodzeniem
UWAGA!
1. Warunkiem udziału w konkursach jest
dostarczenie prac do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 3 kwietnia
2017 r. do godziny 18.00.
2. Prace nie posiadające metryczki nie
będą oceniane.
3. Za prace uszkodzone w transporcie
organizator nie odpowiada.
4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane w formie
wystawy.
W dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00,
w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku
nastąpi ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na
ekspozycję prac, publikację nazwisk
i wizerunku autorów w środkach masowego przekazu.
6. Prace zgłoszone do konkursu oceni jury,
które wyłoni laureatów i przyzna nagrody
i wyróżnienia.

Czerwieńskie Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
i Hala Sportowa „Lubuszanka” gościły
sportowców ze szkół gimnazjalnych.
22 lutego rozegrano Mistrzostwa Powiatu
Zielonogórskiego Gimnazjów w piłce
ręcznej chłopców i dziewcząt. Wspaniałe
zawody wzbudzające wielkie emocje
sportowe, gdzie wyniki meczy rozstrzygały się w ostatnich sekundach spotkań dały
dużo satysfakcji nie tylko zawodnikom
z drużyn, które wygrały ale również pokonanym w sportowej rywalizacji. Wszyscy
uczestnicy podkreślali wspaniałe warunki
do rozegrania zawodów jak i wzorową
organizację. Wyniki spotkań dziewcząt:
Czerwieńsk – Kargowa 0:4, Czerwieńsk
– Sulechów 2:4, Sulechów – Kargowa 2:0
oraz chłopców: Bojadła – Nowogród Bobrzański 8:4, Czerwieńsk – Sulechów 8:7,
Bojadła – Czerwieńsk 8:10, Sulechów
– Nowogród Bobrzański 7:7, Bojadła –
Sulechów 8:9, Czerwieńsk – Nowogród
Bobrzański 5:3. Klasyfikacja końcowa
dziewcząt: I miejsce – Gim 3 Sulechów,
II miejsce – Gim Kargowa, III miejsce –
Gim Czerwieńsk. Klasyfikacja końcowa
chłopców: I miejsce Gim. Czerwieńsk,
II miejsce Gim. 3 Sulechów, III miejsce
Gim. Bojadła, IV miejsce Gim. Nowogród
Bobrzański.
Z kolei 28 lutego odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Zielonogórskiego w koszykówce
chłopców i dziewcząt. W bardzo zaciętym
turnieju triumfowało Gimnazjum nr 3
z Sulechowa wygrywając zarówno wśród
chłopców jak i dziewcząt. Dzielnie walczyli młodzi sportowcy z Czerwieńska
zajmując ostatecznie III miejsce w kategorii chłopców i II wśród dziewcząt.
Dobrze zaprezentowała się młodzież
z Kargowy zajmując II miejsce wśród
chłopców, a III miejsce zajęły dziewczęta.
Gratulujemy uczestnikom udziału, a zwycięzcom życzymy sukcesów na dalszych
etapach rozgrywek.
W. Dwornicki

Sport szkolny…
Reprezentacje dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku brały
udział w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce.
Zawody odbyły się 7 marca w SP nr 1
w Sulechowie. W turnieju uczestniczyły
drużyny SP Trzebiechów, SP Kargowa,
SP Sulechów i SP Czerwieńsk. Wszystkie pojedynki zarówno dziewcząt jak
i chłopców były bardzo wyrównane i
kończyły się niewielkimi różnicami
punktowymi. Ostatecznie nasi uczniowie – zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli w tych zawodach II miejsca
a tym samym zostali wicemistrzami
Powiatu Zielonogórskiego. Serdecznie
gratulujemy!

i Iga Owsińska oraz: Piotr Kozak,
Kacper Lorek, Robert Dłubała, Jakub
Baliniak, Szymon Strzelczyk, Michał

Rutkowski, Michał Radkiewicz, Karol Cymer, Piotr Biernacki, Marcin
Zaskórski, Tomasz Conio i Jakub
Stranc.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
B. Oleszek, D. Siemaszko

Nasze drużyny zagrały w składzie:
Wiktoria Markowska, Weronika
Dudek, Nikola Zapalska, Alicja
Piwońska, Aleksandra Kokowicz,
Nikola Wziętek, Rozalia Pukacka,
Zofia Tyrakowska, Oliwia Krzyniak,
Martyna Langner, Wiktoria Janicka

Wieści z Lubuszanki…
Hala Sportowa współorganizowała ostatnio dwa turnieje
piłkarskie. Halowy Turniej Piłki Nożnej, dla młodych piłkarzy lokalnych drużyn, rozegrano 26 lutego. W „Pucharze
Zimy”, w kategorii Młodzik rywalizowały ekipy MUKS
Zielona Góra, Odry Nietków, Piasta Czerwieńsk i AP
Falubaz Zielona Góra. Najlepszym strzelcem okazał się
Radosław Kozica. Natomiast w kategorii Orlik na parkiecie
„starły się” zespoły Startu Płoty, Piasta Czerwieńsk, Piasta
II Czerwieńsk i Odry Nietków. Tu najlepszym strzelcem
został Aleksander Dziwota.

A na 17 czerwca już zapowiadany jest kolejny przełaj VI Ronin Race plus. Zapisy chętnych na obie imprezy na
super-sport.com.pl
D. Grześkowiak

Z kolei 4 marca odbył się II Memoriał Marka Piechoty Turniej Halowej Piłki Nożnej. Rozegrane mecze wyłoniły
następująca kolejność: Pogoń Lech Świebodzin, Lubuszanie
Zielona Góra, HV Philipp Berlin, Stowarzyszenie Drzonków
i Koncept Zielona Góra.
Najlepszym bramkarzem został Piotr Obrał, a najlepszym
strzelcem Wojciech Szczepanek.
Ponadto, we współpracy z czerwieńskim Liceum Ogólnokształcącym, odbyły się dwukrotnie Mistrzostwa Powiatu
Zielonogórskiego Szkół Gimnazjalnych. 22 lutego rozgrywano piłkę ręczną chłopców
i dziewcząt a z kolei 28 lutego - koszykówkę chłopców
i dziewcząt.
Co będzie się działo w najbliższym czasie? 22 kwietnia odbędzie się VI edycja
biegu przełajowego Jorge
Cross.
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